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Hur ska vi stadsplanera för ett långsiktigt 
hållbart samhälle? 

Christina Lindbäck 

SVP Corporate Sustainability NCC 
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Social/political 
stability 
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Utmaningar 

40% 

Climate change 

Air pollution 

Waste 

Contamination in 
water and soil 

Energy resources 

Sustainable cities 

Population increase 
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 NCC’s Vision:   
Att förnya vår bransch och erbjuda de bästa 

hållbara lösningarna 
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Vi har bestämt oss: … 
 

”att bli ”Bäst i klassen”  



Title and content  

8 marknader i Norra Europa 

 

Omsättning 57,8 Mdr SEK 2013 

18 500 anställda 

Verksamhet i Norden, Tyskland, Estland, 

Lettland och S:t Petersburg 

Tusentals projekt, stora som små 

   -   vägar, broar, tunnlar, järnvägar, bostäder, 

   kontor, köpcentrum, skolor, simhallar,  

   idrottsanläggningar, osv …. 
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Title and content  

Drivkrafter 
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    Klimatförändringen         Växande städer 
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Hur ska framtidens städer se ut? 
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… så här? 
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… eller så här? 
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Mindre och smartare bostäder 
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Otrygga platser görs tryggare 
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Stadsdelen anpassad till framtida 

havsnivåer  

Dagvattensystem som klarar 

kraftiga regn och ökad nederbörd 

Dagvatten ses som en resurs 

Åtgärder som stärker ekosystemet 

Grönytefaktorer 

Växtlighet som temperaturreglerare 

 

 

-mot klimatanpassade stadsdelar 
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Greenhouse Augestenborg, Malmö  
Sveriges första hyreshus med odlarbalkonger 
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Plusenergihus, Halmstad  
Sveriges första flerbostadshus som ger mer energi än det tar  
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Aspekter att tänka på i framtiden! 
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Anpassa staden till ökade regnmängder, kraftiga 

väderomslag med stormar och värmeböljor 

Använd ekosystemtjänster som klimatstöd, 

hälsobefrämjande åtgärder och välbefinnande 

Öka andelen förnyelsebara energislag i alla delar i 

staden sträva efter plusenergihus och flexibla nät att 

stötta omställningen 

Planera för minskat bilägande och delade lösningar 

och ökad kollektivtrafikefterfrågan 

Planera för flexibla bostäder stora blir små, små blir 

stora. Öka tryggheten med t.ex. belysning och 

transparens. 

Fundera på digitaliseringens påverkan på handel och 

kontor samt kommunikation och feedback i byggnader 

med de boende kring deras konsumtion av t.ex. vatten 

och energi 
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Tack för uppmärksamheten! 

Frågor eller inspel maila  

Christina.Lindback@ncc.se 


